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Érvényességek útvesztőjében
„Nem egységes” a jogosítványcseréhez szükséges orvosi igazolások érvényessége
• Noha országosan
egységes előírás sza-
bályozza a jogosítvány-
cseréhez szükséges
orvosi vizsgálatok
eredményének érvé-
nyességét, ez Hargita
megyében szinte tele-
pülésenként változik,
ráadásul egyik sem
egyezik a gépjármű-be-
jegyzési és jogosít-
vány-kibocsátó hivatal
(DRPCIV) által meg-
követelt érvényességi
idővel. A helyes választ
cikkünkben közöljük.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Lehetetlen az orvosi vizsgálatok 
eredményének érvényességi 
idején belül időpontot foglalni 

jogosítványcserére a Hargita Me-
gyei Gépjármű-bejegyzési és Jogo-
sítvány-kibocsátó Hivatalnál (DRP-
CIV) – ezzel a panasszal kereste meg 
szerkesztőségünket egy olvasónk, 
aki hasonló okból volt kénytelen el-
végeztetni a díjköteles vizsgálatokat 
Székelyudvarhelyen. A középkorú 
nő április első hetében vett részt a ki-
vizsgálásokon az e célra akkreditált 
Templom utcai rendelőben, ahol már 
a rendelő ajtajára is ki van függeszt-
ve egy fi gyelmeztetés arról, hogy a 
cseréhez szükséges orvosi vizsgálat 
érvényessége egy hónap. Ő viszont 
már csak május közepe környéké-
re – tehát egy hónapnál későbbre 
– talált szabad időpontot a DRPCIV

online előjegyzési rendszerében a jo-
gosítványcserére. Bosszúságát csak 
fokozza a kivizsgálások újbóli elvé-
geztetésének pluszköltsége és a rá 
fordítandó idő is. 

Egy hónapig érvényes

Mivel a sofőrvizsgához, illetve a jo-
gosítványcseréhez szükséges egész-
ségügyi igazolások érvényességét 
illetően meglehetősen sok bizonyta-
lan információ kering az érintettek 
körében és a világhálón is, elsőként 
a rendelőközpontot kerestük fel a 
témában. Az ügyfélszolgálati tele-
fonszámon megtudtuk, nem tévedés 
a kifüggesztett fi gyelmeztetés, „a 
könyvcserénél egy hónapig érvényes 
az orvosi vizsga”. Az összes járműka-
tegóriára vonatkozik ez, a személy-
gépkocsik sofőrjeire éppúgy, mint a 

hivatásos gépjárművezetőkre, pél-
dául a kamionsofőrökre, „tehát egy 
hónap alatt el kell rendezni a könyv-
cserét” – közölték a rendelőköz-
pontban. Ugyanakkor készségesen 
tájékoztattak arról is, hogy érdemes 
előbb időpontot foglalni a csíkszere-
dai jogosítvány-kibocsátó hivatalnál 
– ugyanis ott most meghaladja az
egy hónapot a várakozási idő –, és
majd csak egy héttel az előjegyzett
csíkszeredai időpont előtt elmenni
az orvosi vizsgálatokra, hogy bizto-
san érvényes legyen az igazolás a
jogosítványcserére vonatkozó kérés
benyújtásakor. Nem hiszik egyéb-
ként, hogy problémát jelentene, ha
esetleg egy hónapnál néhány nappal 
vagy egy héttel korábban kibocsátott 
egészségügyi igazolást mellékelnek
a kéréshez – mondták arra az eset-
re, ha valaki a vizsgálatok elvégzése

után már csak egy hónapnál távo-
labbi időpontot tud előjegyeztetni a 
jogosítványcserére.

„Nagyvonalúbb” határidők 
máshol

A határidőkkel kapcsolatban megle-
pő válaszokat kaptunk az orvosi vizs-
gálatok elvégzésére akkreditációval 
rendelkező csíkszeredai és gyergyó-
szentmiklósi központokban is, ahol 
kíváncsiságból szintén rákérdeztünk 
az igazolások érvényességére. A csík-
szeredai, Tudor Vladimirescu utcai 
klinikán kiállított orvosi igazolások 
egy évig érvényesek jogosítványcse-
re esetén, és ugyanez vonatkozik a 
hivatásos sofőrök jogosítványcseré-
jére is – tájékoztattak a központ ügy-

félszolgálati számán, megerősítve, 
hogy az igazolás egy évig leadható 
a jogosítvány-kibocsátó hivatalnál. 
Az udvarhelyszékieknél szerencsé-
sebb helyzetben vannak a jogosít-
ványcsere előtt álló gyergyószékiek 
is, ugyanis a gyergyószentmiklósi, 
Márton Áron utcai székhelyű köz-
pontban elvégzett orvosi vizsgálatok 
eredménye is egy évig érvényes, a jo-
gosítványszerzés előtt állók esetében 
éppúgy, mint a jogosítványcsere előtt 
állók esetében – tájékoztattak érdek-
lődésünkre.

Az arany középút

Az igazolások érvényességét illető 
eltérésekkel kapcsolatban végül a 
Hargita Megyei Prefektusi Hivatal – 
amelynek alárendeltségében műkö-
dik a DRPCIV megyei kirendeltsége 
– szóvivőjéhez fordultunk. Az általa
elmondottakból kiderül, Udvarhely-
széken nem érdemes megismételni
az egészségügyi kivizsgálásokat, ha
a jogosítványcserére készülő sofőr
csak az orvosi igazolás kiállítását egy 
hónappal meghaladó dátumra kap
előjegyzést, de Csíkszeredában és
Gyergyószentmiklóson sem érdemes
fél évnél korábban elmenni a kivizs-
gálásra, különösképpen nem a hiva-
tásos sofőröknek. Jogosítványcsere
esetében ugyanis az orvosi igazolás
érvényessége fél év, tehát a kiállí-
tásától számított hat hónapon belül
fogadják el a jogosítvány-kibocsátó
hivatalnál – tájékoztatott érdeklődé-
sünkre Adrian Pănescu, a prefektusi
hivatal szóvivője, hozzáfűzve, hogy
például a kamionsofőrök, tehát a
hivatásos gépjárművezetők esetében
ez a határidő még rövidebb, nekik
pszichológiai vizsgálaton is gyakrab-
ban kell részt venniük. Az orvosi iga-
zolások érvényességére vonatkozó
előírások egyébként nem változtak
az utóbbi időben – jegyezte meg kér-
désünkre a szóvivő. 

Kivizsgálás jogosítványcsere 
előtt. Kulcskérdés az igazolás 
érvényességi ideje
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N em tudja állóeszközként saját
nyilvántartásába venni a Ro-

mán Vasúttársaság (CFR) a gondo-
zatlan, lepusztult csíkszeredai vasúti 
aluljárót – közölte megkeresésünkre 
a Szállítási Minisztérium. Enélkül vi-
szont nem lehet rendezni a helyzetét, 
a város sem veheti ügykezelésbe.

Többször felkerestük az elmúlt 
évek során a CFR országos vezetősé-
gét, de a szaktárcát is a gondozatlan, 
használhatatlan és fertőző góccá vált 
csíkszeredai vasúti aluljáró ügyében, 
amelyet a csíkszeredai önkormányzat 
saját ügykezelésbe venne, ha adnák. 
A létesítmény viszont papíron nem 
létezik, semmilyen nyilvántartásban 
nem szerepel mint állóeszköz, így 
sem tulajdonosa, sem ügykezelője 
nincs. Mivel vasúti védőövezetben 

fekszik, a vasútvonal alatt halad át, 
a CFR kizárólagos illetékessége ott 
bármit változtatni. Legutóbbi érdek-
lődésünk nyomán az derült ki, hogy a 
vasúttársaság másképp látja a helyze-
tet, és nem tesz semmit.

Kényszermegoldás lezárással

A Szállítási Minisztériumtól és a vasút-
társaságtól azt kérdeztük, mikor tudja 
állóeszközként saját nyilvántartásába 
venni a létesítményt a CFR, hogy majd 
átadhassa a városnak – a prefektusi 
hivatal szóvivője korábban ezt nevez-
te meg az egyetlen lehetséges meg-
oldásnak. A szaktárca részéről most 
továbbított válaszban a vasúttársaság 
megismételte korábbi álláspontját, 
hogy az aluljáró nem szolgál vasúti te-

vékenységet, nem a vasúti infrastruk-
túra része, nem az átutazókat szolgálja 
ki, és ezért nem lehet állóeszközként 
nyilvántartásba, tulajdonba venni. 
A továbbiakból az is kiderül, hogy a 
város és a CFR ellenkező módon látja 
a valóságot. ,,Mivel a polgármesteri 
hivatal nem kérte az aluljáró admi-
nisztrálásának jogát, és a Brassói Te-
rületi Vasúti Igazgatóság nem tudja 
biztosítani a megfelelő működtetéshez 
szükséges forrásokat, ennek lezárá-
sáról döntöttek” – írja a válaszlevél. 
Az aluljárót néhány hónapja valóban 
fémhálóval zárták le, így akadályozva 
meg odabent a hulladék, ürülék továb-

bi felhalmozódását. A polgármesteri 
hivatal ugyanakkor az elmúlt években 
többször kérte az aluljáró és a közeli 
Erzsébet-park átadását, de ez nem tör-
tént meg, mert nincs tulajdonos, akitől 
átvenni. Füleki Zoltán, Csíkszereda 

alpolgármestere korábban emlékezte-
tett, nincs semmilyen jogalapjuk arra, 
hogy leltárba vegyék az aluljárót, az 
építés dokumentumai a CFR-nél van-
nak, nekik kell utánanézniük ezeknek 
az irattárukban. (Kovács Attila)

Lemondtak a vasúti aluljáróról

A lezárt vasúti aluljáró. Bár látjuk, papíron nem létezik
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